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Y.E.S.-toimintayksikön varhaiskasvatus perustuu Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetus Vantaan
esiopetuksen opetussuunnitelmaan, joiden pohjalta laadimme vuosittain toimintasuunnitelmat koko
toimintayksikölle ja lapsiryhmille. Lapsilla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja
arviointiin.
Pakkalan oppimis- ja informaatiotalo POINTissa sijaitsevassa Y.E.S.-toimintayksikössä on toimintakaudella 20172018 kahdeksan lapsiryhmää, englanninkielistä YES-club kerhotoimintaa ja kaksi kertaa kuussa kokoontuva
perhekerho YES Family club. Kaksi kokopäiväryhmää on n. 1,5 - 4-vuotiaille, ja niissä suomenkielinen toiminta on
englanninkielellä rikastettua. Kolme kokopäiväryhmää on 4-5-vuotiaille ja kaksi esiopetusikäisille ja niissä
toteutetaan laajamittaista kaksikielistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta suomen- ja englanninkielellä.
Englanninkielinen osapäiväryhmä toimii päivittäin ja jakaa tilat YES-kerhojen kanssa.
OPPIMISYMPÄRISTÖ
Y.E.S.-toimintayksikön tilat ovat tarkoituksenmukaiset ja niitä muokataan ja järjestellään uudelleen aina ryhmärakenteen ja palveluvalikon
muuttuessa. Esiopetusryhmät sijaitsevat POINtin koulusiivessä ja ryhmät käyttävät päivittäin koko talon tiloja pienryhmätoimintaan. Esioppilailla
on liikuntavuorot koulun salissa ja päiväkodilla on myös oma sali ja erillinen satuhuone. Oppimisympäristöä muokataan tarpeen mukaan, mm.
kalustehankinnoissa korostuvat monipuolisuus, leikkimahdollisuudet ja ekologisuus. Hankintoja on tehty yhdessä POINtin muiden toimijoiden,
Vantaan kansainvälisen koulun ja POIINtin kirjaston kanssa ja niissä on huomioitu kalusteiden joustava sijoittelu ja liikuteltavuus. Päiväkodin pihaalue ja ympäristön puistot, metsät ja liikunta-alueet ovat luonnollinen osa oppimisympäristöä.

TOIMINTAVUODEN OPPIMISKOKONAISUUDET JA PROJEKTIT
Y.E.S.-toimintayksikkö toteuttaa laajamittaista kaksikielistä varhaiskasvatusta (4-5-vuotiaat) ja esiopetusta (6-vuotiaat) suomen- ja
englanninkielellä. Toiminta painottuu kielenoppimiseen leikin ja toiminnan kautta, ”Learning by playing”. Suomi 100-juhlavuosi on näkynyt
toiminnassa myös kansainvälisenä ja monikulttuurisena. Yksikön toiminnassa huomioidaan Liikkuva päiväkoti-hanke. Yhteisinä teemoina ja
projekteina ovat mm. perinteiset Sadonkorjuu-l. Harvest -juhla, Halloween ja toiminnalliset isäin-, äitien- ja isovanhempienpäivät. Vuosittain
järjestetään vähintään yksi lasten suunnittelema teatteriesitys vanhemmille. Pointin kirjaston ja kansainvälisen koulun kanssa on yhteisiä
projekteja ja kummioppilastoimintaa mm. ” Buddy week”, jolloin koulun oppilaat järjestävät erilaista toimintaa lapsiryhmille.

LASTEN OSALLISUUS
Lapset osallistuvat kaikissa ryhmissä toiminnan suunnitteluun ja arviointiin ikätasonsa mukaisesti. Toiminnan suunnittelussa hyödynnetään niin
lasten kuin henkilöstön tvt-osaamista kaikkien teemojen ja toimintojen suunnittelussa ovat keskeisenä lasten mielenkiinnon kohteet.

HUOLTAJIEN OSALLISUUS
Yksikössä on erittäin aktiivinen vanhempainyhdistys YES ry, jonka kanssa järjestetään yhdessä erilaisia koko perheen tapahtumia, kuten
liikuntailtapäiviä, Vappujuhlia, retkiä, konsertteja ja joulumyyjäisiä. YES ry järjestää myös varainhankintaa ja saaduilla tuotoilla kustannetaan
esim. englanninkielistä opetusmateriaalia, lasten teatteri-ja musiikkiesityksiä ja ksylitol-pastillit. Yhteistyöllä ja osallisuudella on myös suuri
yhteisöllinen ja kotouttava merkitys.

VIESTINTÄ
Ryhmät tiedottavat toiminnastaan monikanavaisesti, sähköisin kuukausikirjein ja -kalenterein suomeksi tai englanniksi. Tiedotteet saa myös
tarvittaessa paperisina ja ne ovat nähtävissä myös ilmoitustauluilla. Osalla ryhmistä on käytössään myös suljetut fb-sivut ja WhatsApp-ryhmät.
Huoltajille välitetään Vantaan varhaiskasvatuksen uutiskirje ja vanhempainilloissa syksyisin ja keväisin tiedotetaan ajankohtaisista asioista.
Yksikön sisäisistä kokouksista tehdään muistiot, mitkä jaetaan sähköisesti ryhmiin. Päiväkodin johtaja vastaa ulkoisesta viestinnästä ja
palveluohjauksesta ja pääosin koti- ja ulkomaisista vierailu- ja opintokäynneistä.

